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ZAPISNIK 

11. IZREDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU, 

Z DNE 14. 3. 2022 

(S pričetkom ob 13. uri, v okolju Microsoft Teams) 

  

  

Prisotni člani ŠS UM: Luka Dobnik (FS), David Mikek (FERI), Klavdija Kastelic (FOV), Janja Orovič 
(EPF), Nina Brezočnik (PF), Andrej Zidarič (FKKT), Nejc Kotnik (FVV), Klara Hriberšek (FKBV), 
Nejc Benkovič (MF), Nik Pušnik Bakšič (FL), Liza Škulj (ŠD), Adrijan Tolar (FZV), Jakob Škrobar 
(FNM), Tjaša Čadej (FF), Jurij Petek (FGPA) 

Prisotni nadomestni člani ŠS UM: Mirče Milenkov (FVV), Matej Makoter Rožmarin (PF), Tjaša 
Randl (FT), Sven Rošer (FL), Vladimir Todorović (FOV), Benjamin Habinc (FZV) 

Predsedujoča: Nina Kotnik, v. d. prorektorja za študentska vprašanja UM 

Ostali prisotni:  Domen Robič (FERI), Zala Virant (ŠD), Melani Potrč (FNM), Laura Lupše (FT), 
Asja Lešnik (PF), Maša Jazbec (FF), Nomi Hrast (EPF), Tinkara Marija Podnar (FKKT), Nina 
Vodnik (FKBV), Janja Žerak Vuk (UM), Primož Šajher (UM) 

 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in 

kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti in prostovoljstva  
3. Sofinanciranje ŠS članic UM 
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AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA 11. IZREDNE SEJE ŠS UM    

 

Nina Kotnik, v. d. prorektorja za študentska vprašanja (v nadaljevanju predsedujoča) uvodoma 
pozdravi navzoče. Pojasni, da je 11. izredna seja ŠS UM sklicana, ker je potrebno čimprej 
objaviti Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne 
dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti in prostovoljstva. Prav tako je seja 
pomembna zaradi obravnave poročila KIDŠ o razdelitvi sredstev med ŠS članic.   

Predsedujoča pojasni način glasovanja in predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

 

SKLEP 1 
ŠS UM potrdi dnevni red 11. izredne seje ŠS UM. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

  

AD 2. POZIV H KANDIDIRANJU ZA NAGRADE UNIVERZE V MARIBORU ŠTUDENTOM ZA 
ŠPORTNE IN KULTURNE DOSEŽKE TER RAZVOJ NA PODROČJU OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI IN 
PROSTOVOLJSTVA. 

Predsedujoča uvodoma pojasni, da so si prisotni na portalu e-seje pod obravnavano točko v 
prilogi ogledali Poziv h kandidiranju za nagrade UM študentom za športne in kulturne dosežke 
ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti in prostovoljstva. V nadaljevanju predsedujoča 
poudari pomembne stvari glede samega kandidiranja za omenjene nagrade. 

Kot je zapisano že v prvem členu omenjenega poziva je namen le tega med študenti Univerze 
v Mariboru prepoznati tiste študente, ki so aktivni na športnem, kulturnem, širšem 
obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva. Namen podeljevanja nagrad je 
spodbujanje ustvarjalnega vključevanja študentov v aktivnosti na omenjenih področjih in 
zahvala za izjemne ali druge pomembne dosežke.  

V 2. členu omenjenega poziva so opredeljene vrste nagrad. Študentski svet Univerze v 
Mariboru poda predloge za naslednje nagrade, ki jih Univerza v Mariboru podeljuje svojim 
študentom: 

• Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: 
Znak Leona Štuklja in  Plaketa Leona Štuklja. 

• Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM. 

• Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM. 

• Listino za naj prostovoljca študenta UM. 
 

Za vse nagrade razen za Znak in Plaketo Leona Štuklja je edini predlagatelj ŠS UM.  

V pozivu so opredeljeni kriteriji oziroma pogoji kandidiranja. Hkrati je pri vsaki nagradi 
natančneje opredeljena njena vsebina. Znak Leona Štuklja se podeljuje študentom za vidnejše 
športne dosežke v širšem mednarodnem področju. Plaketa Leona Štuklja se podeljuje za 
vidnejše športne dosežke na področju univerzitetnega športa. Za Listino za razvoj obštudijskih 
dejavnosti lahko kandidirajo študenti članic Univerze v Mariboru, ki so s svojim delom in 
zavzetostjo nadpovprečno prispevali k razvoju obštudijske dejavnosti na UM. Za Listino za 
pomembne kulturne dosežke lahko kandidirajo študenti članic Univerze v Mariboru, ki so s 
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svojim delom in zavzetostjo nadpovprečno prispevali k razvoju kulturne dejavnosti na UM. Za 
Listina za naj prostovoljca študenta UM lahko kandidirajo študenti članic Univerze v Mariboru, 
ki so opravili največ aktivnega prostovoljskega dela in s svojo zavzetostjo dosegli 
nadpovprečne rezultate ter s svojim zgledom prispevali k širjenju prostovoljstva in k ugledu 
UM. 

Predsedujoča nadalje pove, da za nagrade študentom Univerze v Mariboru ne morejo 
kandidirati posamezniki, ki v času postopka podeljevanja nagrad opravljajo funkcijo: 
prorektorja za študentska vprašanja UM, sekretarja Študentskega sveta UM, prodekana za 
študentska vprašanja članice UM, oziroma člana organa ali komisije, ki predlaga ali odloča o 
podelitvi nagrade.  

Predsedujoča pove, da kandidati vložijo svojo vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega 
poziva, ter obvezno priložijo dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje kriterijev. Vlogo je 
potrebno dostaviti najkasneje do 23. 3. 2022 do 12.00 ure. Predsedujoča pove, da bo 
Študentski svet Univerze v Mariboru v nadaljevanju imenoval  tričlansko Komisijo za odpiranje 
vlog, ki bo pregleda vse prispele vloge in pozvala k dopolnitvam ter  pripravila seznam popolnih 
vlog in seznam nepopolnih vlog. Popolne vloge skupaj z vso priloženo dokumentacijo bo 
komisija nato posredovala v obravnavo in odločanje Študentskemu svetu Univerze v Mariboru. 

Študentski svet Univerze v Mariboru bo o prejetih vlogah odločil do konca meseca aprila 2022 
na svoji seji in podal predloge za posamezne nagrade Komisiji za podelitev naslovov, priznanj 
in nagrad Univerze v MariboruPredlogi Študentskega sveta Univerze v Mariboru bodo javno 
objavljeni na spletnih straneh Študentskega sveta UM.  

Predsedujoča prisotne spodbudi k promociji Poziva in odpre razpravo. 

Maša Jazbec (FF) zastavi vprašanje glede objave Poziva in pripadajočih obrazcev, saj je na 
njihovi članici že interes in povpraševanje. 

Predsedujoča pojasni, da bo Poziv objavljen po sprejemu Poziva s sklepom na tej seji. Objavljen 
bo na spletni strani ŠS UM in deljen na socialnih omrežjih. Prav tako bo posredovan tudi 
tajnikom fakultet, da ga bodo objavile tudi članice. 

Po zaključeni razpravi predsedujoča predlaga sprejem naslednjih sklepov: 

 

SKLEP 2.1 
ŠS UM sprejme Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne 

in kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti in prostovoljstva. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 
 

SKLEP 2.2 
ŠS UM za potrebe Poziva h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru za študente 

imenuje Komisijo za odpiranje vlog v naslednji sestavi: Klavdija Kastelic, Matej Makoter 
Rožmarin in Janja Orovič. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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AD. 3. SOFINANCIRANJE ŠS ČLANIC UM 

Predsedujoča uvodoma za vse nove člane predstavi delovanje komisije za interesne dejavnosti 
študentov. Pove, da je Komisija za interesne dejavnosti študentov Univerze v Mariboru (KIDŠ) 
komisija, ki deluje v okviru Študentskega sveta Univerze v Mariboru in jo sestavljajo 3 člani 
Študentskega sveta UM, prorektor za študentska vprašanja UM in predstavnik Upravnega 
odbora UM. Temeljna naloga komisije je sledenje in vzpostavitev nadzora nad programi dela, 
ki jih študentski sveti prijavijo v začetku koledarskega leta in so jih tekom leta dolžni izvesti. 
KIDŠ se seznani s programom dela študentskega sveta posamezne članice, ko ta odda prijavo 
na Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela ŠS članic. Naloga KIDŠ je 
priprava Poziva za sofinanciranje izvajanja programa interesnih dejavnosti študentskih svetov 
članic za tekoče leto, Poziva za dodatno sofinanciranje interesnih dejavnosti študentskih 
svetov članic za tekoče leto in obrazca za ocenjevanje obeh pozivov. Sledenje programom 
članom KIDŠ omogočajo končna vsebinska in finančna poročila ter delna vsebinska in finančna 
poročila, ki so jih predsedniki študentskih svetov članice dolžni pripraviti in oddati. 
Pomembnejši nalogi komisije sta tudi priprava obrazca za končno in delno vsebinsko in 
finančno poročilo ter pregled oddanih poročil.  

Nadalje predsedujoča pove, da po temeljitem pregledu končnih vsebinskih in finančnih poročil 
ter na podlagi prijave plana dela študentskega sveta članice v začetku koledarskega leta KIDŠ 
pripravi predlog razdelitve sredstev med vseh 18 študentskih svetov, ki ga mora potrditi 
Študentski svet Univerze v Mariboru.  

Predsedujoča preda besedo predsednici Komisije za interesne dejavnosti študentov Janji 
Orovič.  

Janja Orovič (EPF) se zahvali za besedo in pozdravi prisotne. Predstavi tabelo s pregledom 
programov ŠS članic. Pove, da je tabela sama po sebi pregledna, v prvih razdelkih vidimo vsoto, 
ki jo je ŠS članice prejel skupaj s prenosom iz leta 2020, kasneje vidimo neporabljena sredstva 
in ob koncu sklep KIDŠ-a in morebitne opombe, ki se nanašajo na sklepe. V zadnjem delu 
vidimo število prijavljenih projektov in število izvedenih projektov. Predsednica KIDŠ v 
nadaljevanju pove, da so štiri članice prejele pozitivno mnenje, ostale pa so prejele pozitivno 
mnenje  s pridržkom. Le ena članica je imela manj kot 4% neporabljenih sredstev in sicer EPF 
UM. Kasneje predstavi razdelitev sredstev za leto 2022 v drugi tabeli. Predsednica KIDŠ 
obrazloži, da se sredstva delijo po treh sklopih. Dva deleža sta fiksna. Prvi je vezan na število 
vpisanih študentov, drugi delež je fiksen in je na vseh članicah enak. Tretji delež pa je dodatek, 
ki je vezan na ocenjevalni obrazec, ki je bil oblikovan in sprejet na seji KIDŠ. Glede na 
ocenjevalni obrazec članica prejme določeno število točk. Glede na število točk članice 
prejmejo sredstva, razen članice, ki so zbrale manj kot 17 točk. Za konec predsednica KIDŠ 
doda, da je v večini primerih končni rezultat razdelitve večja vsota denarja od lanskoletne 
porabe, zato verjame, da ne bo težav z izvajanjem projektov. 

Predsedujoča se zahvali Janji Orovič za predstavitev in pohvali prodekane, ker aktivno 
opravljajo svoje delo, načrtujejo in izvajajo odlične, domiselne in koristne projekte. Doda da 
se bo z veseljem udeležila predvidenih projektov.  

Predsedujoča odpre razpravo.  
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Nomi Hrast (EPF) postavi vprašanje glede izvedbe projektov. Zanima jo ali se projekti glede na 
interes študentov lahko izvedejo na daljavo.  

Predsedujoča pojasni, da trenutno ni omejitev, ki bi ovirale izvedbo projektov v živo.  

Janja Žerak Vuk (UM) doda, da v kolikor je razlog specifičen in opravičljiv je projekt mogoče 
kvalitetno izvesti na daljavo. Presodi naj prodekan. Prijavljen program mora biti izveden tako 
kot je bil prijavljen, dovoljena pa so manjša odstopanja. 

Mirče Milenkov (FVV) vpraša ali letos niso dovoljena pojasnila, zaradi izrednih razmer, saj se 
spet nakazujejo nekateri mogoči scenariji o slabših razmerah in zaostrovanjih. 

Predsedujoča pojasni, da trenutne razmere popolnoma dopuščajo neokrnjeno izvedbo, saj je 
pomembno, da počasi ustavimo hibridni način izvedbe. V kolikor pa stopijo v veljavo novi 
ukrepi, pa se bodo z njimi soočali takrat. 

Primož Šajher (UM) pojasni, da se bodo o sami izvedbi programov pogovorili tudi na 9. kolegiju 
prodekanov, ki bo 23. 3. 2022. Takšna in podobna vprašanja bodo primerna za kolegij. 

Melani Potrč (FNM) povpraša , če je mogoče izvesti dogodek v aprilu na daljavo (že v procesu 
same organizacije), če so ga v načrtu predvideli v živo ali na daljavo.  

Primož Šajher (UM) predlaga, da projekt izvedejo kot je trenutno predvideno.Ostale projekte 
pa naj vsi načrtujejo v živo.  

Klavdija Kastelic (FOV) pove, da jih na fakulteti nekoliko omejujejo glede izvedbe v živo, sploh 
zabavnejših aktivnosti, saj so mnenja, da je ukrepe potrebno spoštovati bolj intenzivno.  

Mirče Milenkov (FVV) pove, da se njihova članica izogiba projektom, ki povečujejo možnosti 
širjenja nalezljive bolezni..  

 

Po zaključeni razpravi predsedujoča predlaga sprejem naslednjih sklepov: 

 

 
SKLEP 3.1 

ŠS UM potrdi poročilo Komisije za interesno dejavnost študentov za koledarsko leto 2021. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP 3.2 
ŠS UM potrdi predlog razdelitve sredstev Komisije za interesno dejavnost študentov na 

podlagi Poziva za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov 
članic v letu 2022, kot je razviden iz priloge. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Za konec Matej Makoter Rožmarin (PF) odpre razpravo, ki ni povezana z dnevnim redom. 
Poudari, da je tematika izredno pomembna za vse študente in se navezuje na sprejem Zakona 
o spodbujanju digitalne vključenosti,.. Pove, da je v  3. odstavki, 24. člena specifično določeno, 
da so do digitalnih bonov upravičeni le udeleženci višješolskih in visokošolskih izobraževalnih 
programov na področju naravoslovja in tehniških ved, kar pomeni, da so izključeni študentje 
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družboslovja, humanistike, prava, ekonomije in ostali, ki niso vključeni v navedeno kategorijo. 
Meni, da je to diskriminatorno. Postavi vprašanje ali je mogoče, da bi glede na povedano 
pripravili predlog spremembe.  

Predsedujoča predlaga, da se do naslednje seje pozanimajo glede točnosti podatkov in 
možnostih ki jih imajo.  

Predsedujoča se vsem zahvali za prisotnost na seji in zaključi sejo.    

 

Seja se konča ob 13.40 

 

Klavdija Kastelic, l. r.                 Nina Kotnik, l. r. 
Sekretarka Študentskega sveta                                        v. d. prorektorja za študentska vprašanja 
Univerze v Mariboru                     Univerze v Mariboru 
 


